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Na 1ª Jornada de Design Instrucional, realizada pelo Senac Lapa Tito em 20 de outubro, foi apresentada uma visão 
geral dos processos de Design Instrucional (DI), que permitem aos profissionais criar soluções para problemas 
educacionais, considerando para isso um enfoque sistêmico que ultrapassa os limites de uma ação educacional 
específica e organiza etapas de trabalho, cujo propósito é prover suporte à aprendizagem, de maneira global e 
interdisciplinar, considerando todos os aspectos envolvidos.

Existe uma tendência a desenvolver sistemas educacionais baseados na educação e no modelo presencial, porque o 
conteúdo proposto para a formação online ou presencial é o mesmo. A diferença está na utilização do Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) como ponto de partida para o aprendizado e das mídias que deverão ser utilizadas 
como meios e não fins. Portanto os ajustes do material são em relação às mídias que deverão ter uma sinergia com 
as metodologias utilizadas, possibilitando transformar o conteúdo em experiência, ampliando a experimentação e até 
substituindo a instrução, sendo essa uma das grandes vantagens do curso online.

Por esse motivo, o DI precisa ter a preocupação com a contextualização e aprendizagem, criando modelos que 
realmente vão ao encontro das necessidades dos alunos, na garantia do nível de aprendizagem.

É importante e inevitável pensarmos em transformar o processo educacional, quebrarmos essas barreiras (presencial 
X online) e passarmos o conhecimento obtido do online para o convencional, pois o próprio aluno está adiantando 
esse processo na utilização e exigência de TIC. Dentro dessa perspectiva, o futuro está na Blended Learning, com 
proporções variáveis de virtual e presencial, em função das necessidades e características de cada curso e de cada 
aluno.

O DI pode ajudar no processo de motivação do aluno, na forma de organização das atividades, não somente 
motivando, mas com o intuito de manter essa motivação. Temos como base a neurociência social que tem estudado 
a empatia, que nos une para garantir um compartilhamento emocional que está presente no texto, na aula e que 
garanta a sensibilização de todos os sentidos (visual, verbal...) através da elaboração das estratégias pedagógicas 
com meios que facilitem a aprendizagem, de atividades e recursos que estimulem e motivem o aluno ao estudo.
Empatia entendida aqui no sentido de provocar a vontade de aprender.

Além do clássico processo (sequencial) de DI conhecido como ADDIE (do inglês Analysis, Design, Development, 
Implementation e Evaluation), durante o evento, foi apresentado por Ivan Pagnossin o SCRUM - metodologia 
processual interativa para projetos educativos, na qual todos os stakeholders são envolvidos. O diferencial dessa 
metodologia está na forma de realizar reuniões de alinhamento diárias, rápidas e em pé, com um aprimoramento 
contínuo do material e seu processo, proporcionando flexibilidade, adaptabilidade, simplicidade, multidisciplinaridade,
objetividade e possibilitando trazer o conteudista mais próximo da equipe.

Paula Carolei e Denio di Lascio enfatizaram a importância em transformar o conteúdo em experiência, modelo de 
aprendizado sustentável no qual o aluno aprende fazendo e se transformando através do aprendizado.

Romero Tori fez uma apresentação com o aplicativo para celular Aurasma Lite, de realidade aumentada 3D, que traz 
objetos inanimados à vida através do reconhecimento de imagem de um cenário ou ilustração registrado para que o 
conteúdo seja ativado. É compatível com iPhones, iPads e aparelhos potentes com Android. O aplicativo é gratuito e 
o download pode ser feito pelo Android Market  ou App Store. (Aurasma para Android ou para iOS)

Romero também apresentou o software Fusion 4D, uma interface gráfica que traz a imagem 3D às mãos do usuário, 
possibilitando movimento, aumento e redução de tamanho, manipulação e uma apresentação como “linha do tempo 
visual” mostrando a aparência do objeto apresentado em todos os seus períodos. Esse software permite a 
manipulação de imagens em 3D através de um processador moderado e o sensor de movimentos do Xbox 360, o 
Microsoft Kinect, vendido pela Microsoft com um kit de desenvolvimento de aplicativos. 

Vani Moreira Kenski finalizou o evento enfatizando que o DI faz a relação entre o que ensinar e como aprender, 
através do bom senso na elaboração das estratégias, e esse processo educacional em que está envolvido possibilita
utilizar meios para facilitar a aprendizagem; atividades e recursos que estimulem e movam o aluno ao estudo. O
desafio é aproveitar bem esse potencial no qual a inteligência se transforme em vários conhecimentos, na construção 
coletiva de conhecimento, gerando aprendizado.

Passar conteúdos não é suficiente, pois enquanto o conteúdo do curso informa, as estratégias formam, para tanto
precisamos ter pessoas capacitadas.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma
https://itunes.apple.com/br/app/aurasma-lite/id432526396?mt=8
http://www.interlab.pcs.poli.usp.br/fusion4d/

